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RÉASÚNÚ GEARR

Fáiltíonn an Rapóirtéir i gcoitinne roimh an togra ón gCoimisiún maidir le “Gníomh um 
Chibearshlándáil” chun feabhas breise a chur ar ról Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Shlándáil Gréasán agus Faisnéise (ENISA), mar gur léir gur saincheist trasteorann í saincheist 
na cibearshlándála agus is iomchuí cur chuige níos Eorpaí ina leith. Fáiltíonn an Rapóirtéir go 
háirithe roimh an togra ón gCoimisiún chun sainordú buan a sholáthar do ENISA, i bhfianaise 
a róil níos leithne agus chun deimhneacht a sholáthar d’fhoireann na gníomhaireachta. Tá an 
Coimisiún ag moladh go n-ardófaí líon na foirne AD/AST faoi 41 phost faoi 20221 agus go n-
ardófaí buiséad bliantúil na gníomhaireachta chuig EUR 23 milliún in 20222.

Tá an Rapóirtéir den tuairim go gcuireann an socrú reatha maidir lena lárionad, eadhon 
láithreacha iomadúla na gníomhaireachta in Heraklion agus san Aithin, bac ar fheidhmiú 
éifeachtúil chomhlíonadh shainordú na gníomhaireachta. Molann an Mheitheal 
Idirinstitiúideach um acmhainní na ngíomhaireachtaí, tar éis dóibh comhaontú ar bhuiséad 
2014, gur cheart “don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar shuíomhanna iomadúla 
gníomhaireachtaí (suíomhanna dúbailte, suíomhanna teicniúla a bheith ann chomh maith leis 
an lárionad, oifigí áitiúla, foireann ar iasacht in áiteanna lasmuigh den cheanncheathrú) bunaithe 
ar chur chuige comhleanúnach agus ag úsáid critéir shoiléire thrédhearcacha, go háirithe 
d’fhonn measúnú a dhéanamh ar a luach breise, agus i bhfianaise na gcostas arna dtabhú”. 
D’aontaigh gach institiúid AE leis an moladh sin, agus tá an Rapóirtéir den tuairim go bhféadfaí 
a leithéidí de mheastóireacht a dhéanamh go gasta. Tar éis na meastóireachta sin, ba cheart do 
na hinstitiúidí beartú ar na conclúidí riachtanacha gan aon mhoill eile.

Measann an Rapóirtéir, thairis sin, go bhféadfaí treisiú a dhéanamh ar shainordú na 
gníomhaireachta ó thaobh saineolas a sholáthar trí bhuiséad a chur ar fáil don ghníomhaireacht 
chun go bhféadfadh sí coimisiúnú a dhéanamh ar a buiséad féin le haghaidh taighde agus 
gníomhaíochtaí forbartha. Chuige sin, ba cheart na hacmhainní ba ghá a thabhairt don 
ghníomhaireacht. 

D’fhéadfaí coigiltis sa bhreis a dhéanamh trí chead a thabhairt don ghníomhaireacht seirbhísí 
aistriúcháin a fháil ó sholáthraithe eile seirbhísí. D’fhéadfaí maoirseacht dhaonlathach na 
gníomhaireachta a threisiú trí ionadaí a ainmniú ó Pharlaimint na hEorpa le bheith ar a Bord 
Bainistíochta, i gcomhréir leis an gCur Chuige Coiteann i ndáil le Gníomhaireachtaí.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

                                               
1 Áiríonn an líon sin 26 AD, 6 AST agus 9 Saineolaí Náisiúnta ar Iasacht. Ní áiríonn sé na riachtanais mheasta le 
haghaidh na máthair-Ardstiúrthóireachta, gníomhairí ar conradh agus conraitheoirí seachtracha.
2 Mar mheastachán, gan dochar do mhaoiniú AE tar éis 2020.
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 a) Ba cheart do ENISA tacaíocht 
níos praiticiúla agus faisnéis-bhunaithe a 
thabhairt do thionscail cibearshlándála 
AE, go háirithe do FBManna agus do 
ghnólachtaí nuathionscanta atá ina 
bhfoinsí ríthábhachtacha réiteach 
nuálach i réimse na cibearchosanta, agus 
ba cheart dó comhar níos dlúithe a chur 
chun cinn le heagraíochtaí taighde 
ollscoile agus mórghníomhaithe d’fhonn 
spleáchais ar tháirgí cibearshlándála ó 
fhoinsí seachtracha a laghdú agus 
slabhra straitéiseach soláthair a chruthú 
laistigh den Aontas.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá an líon cibearionsuithe ag dul i 
méid agus tá cosaintí níos láidre de dhíth ar 
gheilleagar agus sochaí nasctha atá níos 
leochailí ó thaobh cibearbhagairtí agus 
cibearionsuithe de. Mar sin féin, cé gur 
iondúil go dtarlaíonn cibearionsuithe trasna 
teorainneacha, is ar bhonn náisiúnta a 
bhíonn na freagairtí beartais ó údaráis 
cibearshlándála agus inniúlachtaí 
forfheidhmithe dlí. D'fhéadfadh 
cibeartheagmhais mhórscála cur isteach ar 
sholáthar seirbhísí riachtanacha ar fud an 
Aontais. Tá freagairt agus bainistiú 
éifeachtach géarchéime riachtanach ar 
leibhéal an Aontais Eorpaigh, dá bhrí sin, 
agus cuirfidh siad leis na beartais 
thiomnaithe agus ionstraimí níos leithne atá 
ann cheana ar mhaithe le dlúthpháirtíocht 
agus cúnamh frithpháirteach san Eoraip. 
Ina theannta sin, is rud tábhachtach do 
lucht déanta beartas, do lucht tionscail agus 
d’úsáideoirí, dá bhrí sin, measúnú rialta a 
dhéanamh ar staid na cibearshlándála agus 
na hathléimneachta san Aontas, ar bhonn 

(4) Tá an líon cibearionsuithe ag dul i 
méid agus tá cosaintí níos láidre de dhíth ar 
gheilleagar agus sochaí nasctha atá níos 
leochailí ó thaobh cibearbhagairtí agus 
cibearionsuithe de. Mar sin féin, cé gur 
iondúil go dtarlaíonn cibearionsuithe trasna 
teorainneacha, is ar bhonn náisiúnta a 
bhíonn na freagairtí beartais ó údaráis 
cibearshlándála agus inniúlachtaí 
forfheidhmithe dlí. D'fhéadfadh 
cibeartheagmhais mhórscála cur isteach ar 
sholáthar seirbhísí riachtanacha ar fud an 
Aontais. Tá freagairt agus bainistiú 
éifeachtach géarchéime riachtanach ar 
leibhéal an Aontais Eorpaigh, dá bhrí sin, 
agus cuirfidh siad leis na beartais 
thiomnaithe agus ionstraimí níos leithne atá 
ann cheana ar mhaithe le dlúthpháirtíocht 
agus cúnamh frithpháirteach san Eoraip. 
Tá na riachtanais oiliúna i réimse na 
cibearshlándála substaintiúil agus ag dul 
i méid, agus téitear i ngleic leo ar an 
mbealach is éifeachtúla ag leibhéal an 
Aontais. Ina theannta sin, is rud 
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shonraí iontaofa an Aontais, agus forbairtí, 
dúshláin agus bagairtí amach anseo a thuar 
go córasach, ar leibhéal an Aontais agus ar 
an leibhéal domhanda araon.

tábhachtach do lucht déanta beartas, do 
lucht tionscail agus d’úsáideoirí, dá bhrí 
sin, measúnú rialta a dhéanamh ar staid na 
cibearshlándála agus na hathléimneachta 
san Aontas, ar bhonn shonraí iontaofa an 
Aontais, agus forbairtí, dúshláin agus 
bagairtí amach anseo a thuar go córasach, 
ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
domhanda araon.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Faoi chuimsiú 
Chinneadh 2004/97/CE, Euratom, arna 
ghlacadh ag cruinniú na Comhairle Eorpaí 
an 13 Nollaig 2003, chinn ionadaithe na 
mBallstát go mbeadh suíochán ENISA i 
mbaile sa Ghréig a roghnódh rialtas na 
Gréige. Ba cheart do Bhallstát óstach na 
Gníomhaireachta na dálaí is fearr is féidir a 
áirithiú i gcomhair oibriú rianúil agus 
éifeachtúil na Gníomhaireachta. Chun a 
áirithiú go ndéanfar cúraimí na 
Gníomhaireachta go cuí agus go 
héifeachtúil, go n-earcófar agus go 
gcoimeádfar an fhoireann agus go gcuirfear 
le héifeachtúlacht gníomhaíochtaí 
líonraithe, tá sé ríthábhachtach an 
Ghníomhaireacht a bheith lonnaithe i 
suíomh iomchuí ina soláthraítear, i measc 
nithe eile, naisc iomchuí iompair agus 
saoráidí le haghaidh na gcéilí agus na 
leanaí a bheidh i dteannta bhaill foirne na 
Gníomhaireachta. Ba cheart na socruithe 
riachtanacha a leagan síos i gcomhaontú 
idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát 
óstach arna chur i gcrích tar éis formheas a 
fháil ó Bhord Bainistíochta na 
Gníomhaireachta.

(10) Faoi chuimsiú 
Chinneadh 2004/97/CE, Euratom, arna 
ghlacadh ag cruinniú na Comhairle Eorpaí 
an 13 Nollaig 2003, chinn ionadaithe na 
mBallstát go mbeadh suíochán ENISA i 
mbaile sa Ghréig a roghnódh rialtas na 
Gréige. Ba cheart do Bhallstát óstach na 
Gníomhaireachta na dálaí is fearr is féidir a 
áirithiú i gcomhair oibriú rianúil agus 
éifeachtúil na Gníomhaireachta. Chun a 
áirithiú go ndéanfar cúraimí na 
Gníomhaireachta go cuí agus go 
héifeachtúil, go n-earcófar agus go 
gcoimeádfar an fhoireann agus go gcuirfear 
le héifeachtúlacht gníomhaíochtaí 
líonraithe, tá sé ríthábhachtach an 
Ghníomhaireacht a bheith lonnaithe i 
suíomh iomchuí ina soláthraítear, i measc 
nithe eile, naisc iomchuí iompair agus 
saoráidí le haghaidh na gcéilí agus na 
leanaí a bheidh i dteannta bhaill foirne na 
Gníomhaireachta. Ba cheart na socruithe 
riachtanacha a leagan síos i gcomhaontú 
idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát 
óstach arna chur i gcrích tar éis formheas a 
fháil ó Bhord Bainistíochta na 
Gníomhaireachta. Ba cheart an 
comhaontú sin a leasú tar éis na 
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meastóireachta arna déanamh ag an 
gCoimisiún mar a mhol an Mheitheal 
Idirinstitiúideach maidir le hacmhainní 
gníomhaireachtaí d’fhonn cur le 
héifeachtúlacht na Gníomhaireachta agus 
ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar 
shuíomh na Gníomhaireachta.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba cheart don Ghníomhaireacht 
leibhéal ard saineolais a fhorbairt agus a 
chothabháil, agus feidhmiú mar phointe 
tagartha chun muinín agus iontaoibh a 
bhunú sa mhargadh aonair de bhua a 
neamhspleáchais, ardchaighdeán na 
comhairle agus na faisnéise a thugann sí, 
thrédhearcacht a nósanna imeachta agus a 
modhanna oibriúcháin, agus a 
dúthrachtacha i dtaobh a cúraimí a 
dhéanamh. Ba cheart don Ghníomhaireacht 
páirt ghníomhach a ghlacadh in iarrachtaí 
na mBallstát agus an Aontais nuair atá a 
cúraimí á ndéanamh aici i gcomhar iomlán 
le hinstitiúidí, comhlachtaí agus 
gníomhaireachta an Aontais agus leis na 
Ballstáit. Ina theannta sin, ba cheart don 
Ghníomhaireacht cur leis an ionchur agus 
le comhar ón earnáil phríobháideach agus ó 
gheallsealbhóirí ábhartha eile. Ba cheart a 
leagan síos i bhfoirm tacar cúraimí an 
chaoi a ndéanfaidh an Ghníomhaireacht a 
cuspóirí a bhaint amach, ach solúbthacht 
ina cuid oibríochtaí a éascú ag an am 
céanna.

(12) Ba cheart don Ghníomhaireacht 
leibhéal ard saineolais a fhorbairt agus a 
chothabháil, agus feidhmiú mar phointe 
tagartha chun muinín agus iontaoibh a 
bhunú sa mhargadh aonair de bhua a 
neamhspleáchais, ardchaighdeán na 
comhairle agus na faisnéise a thugann sí, 
thrédhearcacht a nósanna imeachta agus a 
modhanna oibriúcháin, agus a 
dúthrachtacha i dtaobh a cúraimí a 
dhéanamh. Ba cheart don Ghníomhaireacht 
páirt ghníomhach a ghlacadh in iarrachtaí 
na mBallstát agus an Aontais nuair atá a 
cúraimí á ndéanamh aici i gcomhar iomlán 
le hinstitiúidí, comhlachtaí agus 
gníomhaireachta an Aontais agus leis na 
Ballstáit, lena seachnófar aon dúbailt 
oibre, agus lena ndéanfar sineirge agus 
comhlántacht a chur chun cinn agus lena 
ndéanfar comhordú agus coigiltis 
airgeadais a bhaint amach dá bharr sin.
Ina theannta sin, ba cheart don 
Ghníomhaireacht cur leis an ionchur agus 
le comhar ón earnáil phríobháideach agus ó 
gheallsealbhóirí ábhartha eile. Ba cheart a 
leagan síos i bhfoirm tacar cúraimí an 
chaoi a ndéanfaidh an Ghníomhaireacht a 
cuspóirí a bhaint amach, ach solúbthacht 
ina cuid oibríochtaí a éascú ag an am 
céanna.

Leasú 5
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15 a) Tá feidhm ag dlí idirnáisiúnta i 
leith cibearspáis agus tugann 
tuarascálacha 2013 agus 2015 ó Ghrúpa 
Saineolaithe Rialtais na Náisiún 
Aontaithe maidir le Slándáil Faisnéise 
(UNGGE) treoirlíne ábhartha, go háirithe 
maidir leis an toirmeasc atá ar stáit 
cibearghníomhaíochtaí atá contrártha dá 
n-oibleagáidí faoi rialacha idirnáisiúnta a 
láimhseáil nó tacú lena leithéid. Tá 
ábharthacht Lámhleabhar Tallinn 2.0 sa 
chomhthéacs sin ina bunús sármhaith le 
díospóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a 
bhfuil feidhm ag dlí idirnáisiúnta i leith 
cibearspáis agus go bhfuil sé in am anois 
do na Ballstáit tús a chur leis an anailís 
agus le cur i bhfeidhm an Lámhleabhair.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36) Ba cheart don Ghníomhaireacht 
lánaird a thabhairt ar na gníomhaíochtaí atá 
ar bun faoi láthair maidir le taighde, 
forbairt agus measúnú teicneolaíoch, go 
háirithe na gníomhaíochtaí sin arna 
ndéanamh ag tionscnaimh taighde éagsúla 
an Aontais chun comhairle a chur ar 
institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais agus, i gcás 
inarb ábhartha, ar na Ballstáit, arna iarraidh 
sin dóibh, maidir le riachtanais taighde sa 
réimse slándála gréasán agus faisnéise.

(36) Ba cheart don Ghníomhaireacht 
lánaird a thabhairt ar na gníomhaíochtaí atá 
ar bun faoi láthair maidir le taighde, 
forbairt agus measúnú teicneolaíoch, go 
háirithe na gníomhaíochtaí sin arna 
ndéanamh ag tionscnaimh taighde éagsúla 
an Aontais chun comhairle a chur ar 
institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais agus, i gcás 
inarb ábhartha, ar na Ballstáit, arna iarraidh 
sin dóibh, maidir le riachtanais taighde sa 
réimse slándála gréasán agus faisnéise, go 
háirithe an chibearshlándáil. Ba cheart go 
sannfaí buiséad breise don 
Ghníomhaireacht le haghaidh 
gníomhaíochtaí taighde agus forbartha, 
ar gníomhaíochtaí iad a dhéanfadh 
comhlánú ar chláir thaighde reatha an 



PE619.094v02-00 8/13 AD\1150219GA.docx

GA

Aontais.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 46 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(46 a) Ba cheart go n-ullmhófaí buiséad 
na Gníomhaireachta i gcomhréir le 
prionsabal an bhuiséadaithe ar bhonn 
feidhmíochta, lena gcuirtear cuspóirí na 
Gníomhaireachta agus torthaí a cuid 
cúraimí a bhfuiltear ag súil leo san 
áireamh.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
comhar agus comhordú ar leibhéal an 
Aontais a chur chun cinn idir na Ballstáit, 
institiúidí, gníomhaireachtaí agus 
comhlachtaí an Aontais agus na 
geallsealbhóirí lena mbaineann, lena n-
áirítear an earnáil phríobháideach, maidir 
le hábhair a bhaineann leis an 
gcibearshlándáil.

4. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
comhar agus comhordú ar leibhéal an 
Aontais a chur chun cinn idir na Ballstáit, 
institiúidí, gníomhaireachtaí agus 
comhlachtaí an Aontais agus na 
geallsealbhóirí lena mbaineann, lena n-
áirítear an earnáil phríobháideach, maidir 
le hábhair a bhaineann leis an 
gcibearshlándáil, chun comhordú agus 
coigiltis airgeadais a bhaint amach, chun 
dúbailt a sheachaint agus chun sineirge 
agus comhlántacht a chur chun cinn 
maidir lena gcuid gníomhaíochtaí.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g a) a gníomhaíochtaí agus torthaí a 
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cuid oibre a fhoilsiú agus a chur chun 
cinn chun infheictheacht agus feasacht a 
mhéadú i measc saoránach.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) coimisiúnú a dhéanamh ar a 
gníomhaíochtaí taighde féin i réimsí 
spéise nach bhfuil cumhdaithe cheana 
féin ag cláir thaighde an Aontais, i gcás 
ina bhfuil sé léirithe go mbeadh luach
breise ag baint leo don Eoraip.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh ar an Bord Bainistíochta 
ionadaí amháin ó gach Ballstát agus beirt 
ionadaithe arna gceapadh ag an 
gCoimisiún. Beidh cearta vótála ag na 
hionadaithe uile.

1. Beidh ar an Bord Bainistíochta 
ionadaí amháin ó gach Ballstát, ionadaí 
amháin arna cheapadh ag Parlaimint na 
hEorpa agus beirt ionadaithe arna 
gceapadh ag an gCoimisiún. Beidh cearta 
vótála ag na hionadaithe uile.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 – fomhír 1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh an dréachtráiteas sealadach 
meastachán bunaithe ar chuspóirí agus ar 
na torthaí a bhfuiltear ag súil leo i dtaca 
leis an doiciméad clársceidealaithe aonair 
dá dtagraítear in Airteagal 21(1) agus 
cuirfear san áireamh na hacmhainní 
airgeadais is gá chun na cuspóirí agus na 
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torthaí sin a bhfuiltear ag súil leo a 
bhaint amach, i gcomhréir le prionsabal 
an bhuiséadaithe ar bhonn feidhmíochta.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Beidh dliteanas pearsanta a 
seirbhíseach i leith na Gníomhaireachta 
faoi rialú ag na coinníollacha ábhartha is 
infheidhme maidir le foireann na 
Gníomhaireachta.

5. Beidh dliteanas pearsanta a 
seirbhíseach i leith na Gníomhaireachta 
faoi rialú ag na coinníollacha ábhartha is 
infheidhme maidir le foireann na 
Gníomhaireachta. Déanfar earcaíocht 
éifeachtach foirne a áirithiú.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 37 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Soláthróidh Ionad Aistriúcháin 
Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh na 
seirbhísí aistriúcháin is gá i ndáil le 
feidhmiú na Gníomhaireachta.

2. Soláthróidh Ionad Aistriúcháin 
Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh, nó 
soláthraithe seirbhíse aistriúcháin eile i 
gcomhréir leis na rialacha soláthair agus 
laistigh de na teorainneacha arna mbunú 
ag na rialacha airgeadais ábhartha, na 
seirbhísí aistriúcháin is gá i ndáil le 
feidhmiú na Gníomhaireachta.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Soláthróidh Ballstát óstach na 
Gníomhaireachta na coinníollacha is fearr 
is féidir chun feidhmiú cuí na 
Gníomhaireachta a áirithiú, lena n-áirítear 
inrochtaineacht an tsuímh, saoráidí 

2. Soláthróidh Ballstát óstach na 
Gníomhaireachta na coinníollacha is fearr 
is féidir chun feidhmiú cuí na 
Gníomhaireachta a áirithiú, lena n-áirítear 
suíomh aonair don Ghníomhaireacht ar 
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leordhóthanacha oideachais a bheith ann do 
leanaí na mball foirne, inrochtaineacht 
iomchuí ar an margadh saothair, slándáil 
shóisialta agus cúram míochaine do leanaí 
agus do chéilí araon.

fad, inrochtaineacht an tsuímh, saoráidí 
leordhóthanacha oideachais a bheith ann do 
leanaí na mball foirne, inrochtaineacht 
iomchuí ar an margadh saothair, slándáil 
shóisialta agus cúram míochaine do leanaí 
agus do chéilí araon.

Réasúnú

Tá sé léirithe go bhfuil struchtúr reatha na Gníomhaireachta, is é sin, an oifig riarachán in 
Heraklion agus oifig croí-oibríochtaí san Aithin, neamhéifeachtach agus costasach. Ba 
cheart, dá bhrí sin, go mbeidh foireann uile ENISA ag obair sa chathair chéanna. De bharr 
na gcritéar atá luaite sa mhír sin, ba cheart go mbeadh an suíomh sin san Aithin.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Tar éis don Choimisiún a 
mheastóireacht a dhéanamh, mar a mhol 
an Mheitheal Idirinstitiúideach um 
acmhainní gníomhaireachtaí, déanfar an 
Comhaontú maidir le Ceanncheathrú na 
Gníomhaireachta a leasú agus déanfar 
athbhreithniú ar shuíomh na 
Gníomhaireachta dá réir.
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